
-ANTOLOGIE- 

SUB EGIDA UNIUNII EPIGRAMIŞTILOR DIN ROMÂNIA 

„Patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor! 
 

 O ceată de trei panduri gorjeni, demni urmaşi ai lui Tudor din Vladimir, 

doresc să aniverseze BICENTENARUL REVOLUŢIEI DE LA 1821 prin 

editarea unei culegeri de epigrame cu titlul de mai sus. Pentru aceasta lansează 

următoarea... 

 

PROCLAMAŢIE 

Către tot norodul epigramistic din Bucureşti şi din celelalte oraşe şi sate ale 

României şi celorlalte teritorii locuite de români, multă sănătate! 
 

Fraţilor, veri de ce neam veţi fi! 

 Nici o pravilă nu opreşte pe om de a întâmpina răul cu rău. Şarpele, când 

îţi iasă înainte, dai cu ciomagul să-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de 

multe ori nu se primejduieşte din muşcarea lui! Dar pre balaurii care ne înghit de 

vii, ... , până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim 

robi? ... 

 Veniţi dar, fraţilor, cu toţii, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie noaă 

bine! ... 

 Nu vă leneviţi, ci siliţi dă veniţi în grabă cu toţii, cei care veţi avea 

epigrame scrise deja, cu câte patru epigrame la tema: „Patria este norodul, iar nu 

tagma jefuitorilor!” plus un madrigal dedicat lui Tudor Vladimirescu, iar cei 

care nu veţi avea patru epigrame scrise şi un madrigal, să le scrieţi până la data 

de 30 noiembrie 2020  (Times New Roman, 12, cu diacritice; creaţiile vor fi 

transmise la: neva194987@yahoo.com sau anydragoianu@yahoo.com; cei care 

nu au acces la caii electronici, să apeleze la olăcarii dotaţi cu aşa ceva). 

Şi să veniţi unde veţi auzi că se află Adunarea cea orânduită pentru binele 

şi folosul a toată ţara. Şi ceea ce vă vor povăţui mai marii Adunării, aceea să 

urmaţi şi unde vă vor chema ei, acolo să mergeţi. 

 Şi iară să ştiţi că niminea dintre noi nu este slobod, în vremea acestei 

Adunări – obştii folositoare – ca să se atingă măcar de un grăunţi din epigramele 

confraţilor. 

 Se stabileşte locul Adunării în marele târg de la Ţânţăreni, Gorj, nu 

departe de bustul lui Tudor Vladimirescu. 

Antologia va vedea lumina tiparului la începutul anului 2021, după 

binecunoscutul stil gorjenesc, adică prin bunăvoinţa pandurului Gabi-Cristinel 

Roşianu, iar fiecare dintre dumneavoastră va primi un exemplar gratuit. 

 

Gorj, 17 martie 2020 
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